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Måste det ta en vecka innan försvaret

undersöker ett ubåtslarm? Det undrar fiskarna

Rutger Stenbäck och Kent Hellberg, sedan de

rapporterat om sina iakttagelser i Östergötlands

skärgård till Muskö örlogsbas.

En dryg vecka efter observationen kom två dykare

för att undersöka botten vid platsen, skriver

Östgöta-Correspondenten. Det var torsdagen 17

juli som de två fiskarna var ute för att sätta ut ett

bottenfast fiskeredskap vid Ramsholmarna, norr

om Arkösund, vid inloppet till Bråviken. Plötsligt

fick de syn på ett ''grund'' som rörde sig cirka

1,5 meter under vattenytan. Det är cirka sex

meter djupt på platsen och de båda

yrkesfiskarna, som känner vattnen väl,

uppskattar att ''grundet'' var 7-10 meter långt

och två meter brett.

Men när de larmade Muskö var intresset ljumt. -

Jag möttes av nonchalans och ointresse. Den

som svarade sade att han inte kunde ta emot

mitt meddelande eftersom han hade fått ett

meddelande till av samma dignitet. Det är

märkligt att det inte skall finnas två inom det

svenska försvaret som kan ta emot observationer av det

här slaget samtidigt, säger Rutger Stenbäck till

tidningen. - De lovade att ringa upp, men efter några

timmar ringde jag igen och fick till slut tala om vad vi

sett.

Dagen därpå blev de båda fiskarna uppringda av militär

vid I 4 i Linköping och några dagar senare kom en

kommendörkapten från Muskö för att titta på platsen. En

dryg vecka efter observationen kom två dykare för att

undersöka bottnen. - Vår personal på Muskö hade

mycket att göra den 17 juli. Vi är inte nonchalanta utan

tacksamma för de tips vi får från allmänheten, säger

Hans Gustaf Wessberg, presschef på försvarsstaben, till

Östgöta-Correspondenten. - Samtidigt fick vi in tips på

intressanta observationer som låg närmare till hands att

undersöka för våra ubåtsjaktfartyg, säger Wessberg. -

Men vi har även vidtagit åtgärder efter larmet från

Ramsholmarna. Vad vi gjort vill jag inte säga.
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